AUTOMATICKÉ
HASICÍ SYSTÉMY
Účinné automatické hasicí systémy jsou určeny pro požární
ochranu strojních zařízení a speciálních technologií.
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Ve společnosti RSBP spol. s r.o. se od roku 1992 věnujeme
požární ochraně strojních zaří
zení. Jsme profesionálním
dodavatelem řešení pro bezpečnost technologických
provozů ve vybraných odvětvích průmyslu, odhalujeme rizika
a před
chá
zíme vznikům požárů. Zaměstnáváme špičkové
odborníky, kteří působí v oblasti požární prevence a ochrany,
analýzy rizik a engineeringu.
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CHRÁNÍME VAŠE PRŮMYSLOVÁ ZAŘÍZENÍ
PŘED POŽÁRY

POŽÁRNÍ OCHRANA ELEKTRICKÝCH
ROZVODEN, INFORMAČNÍCH
A KOMUNIKAČNÍCH CENTER
10
SYSTÉM ZHÁŠENÍ JISKER

11

Pro více informací nás kontaktujte na www.rsbp.cz nebo se
obraťte přímo na naše odborníky.

Na základě vývoje a důsledných testů vyvinula společnost
RSBP speciální automatický hasicí systém FIREPRO.
Provádíme komplexní dodávky požární ochrany od odborné
projekce a dodávky materiálu, přes instalaci zařízení dle
legislativy a platných norem EU a ČR, až po jeho úplné
zprovoznění a zaškolení obsluhujícího personálu.Nejmo
dernější systémy RSBP chrání vaše průmyslová zařízení
proti požárům.

APLIKUJEME PRECIZNÍ ZNALOST NOREM
A LEGISLATIVY
Provádíme engineering se zřetelem na bezpečnostní normy,
předpisy, vyhlášky a směrnice platné v České republice
i za
hra
ničí. Odborně posuzujeme okolnosti. Zvažujeme
veškerá bezpečnostní a technická opatření související
s požární ochranou. Bereme ohled na současný stav
techniky i technická řešení strojů a zařízení.

ODHALUJEME RIZIKA
Technologické procesy a všechna zařízení prochází
důkladným prozkoumáním a odborným posouzením
našich expertů. Díky podrobné analýze navrhujeme
vhodná opatření pro eliminaci rizik požáru nebo jeho úplné
vyloučení. Ochranu svěřte odborníkům, RSBP je zde pro
vás.
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AUTOMATICKÝ HASICÍ SYSTÉM FIREPRO

POŽÁRNÍ OCHRANA LAKOVACÍCH KABIN
Při povrchových úpravách produktů v nejrůznějších
průmyslových odvětvích se velmi často setkáváme
s lakovacími systémy, kde existuje vysoká pravděpodobnost
vzniku požáru nebo výbuchu.
Společnost RSBP vyvinula speciální systém FIREPRO pro
ochranu lakovacích kabin a zajišťuje v plné šíři veškeré
služby a produkty spojené s ochranou lakovacích kabin
od výroby, dodání až po kompletní montáž a servis, a tím
minimalizuje riziko vzniku požáru, se kterým jsou většinou
spojeny rozsáhlé škody na technologii a velmi vysoké
náklady.

PŘÍČINY POŽÁRŮ V LAKOVNÁCH
A LAKOVACÍCH KABINÁCH:

• Vznětlivé lakovací materiály
• Elektrické napětí na stříkacích pistolích v souvislosti
s přítomností vznětlivých látek
• Vznik výbušné atmosféry vlivem nahromadění
lakovacího materiálu
• Nedostatečné uzemnění lakovaných produktů
• Usazování lakovacích materiálů v kabině, filtrech
nebo cyklonech
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Detekce požáru na lakovací kabině
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PŘENOS PLAMENE ODSÁVACÍM POTRUBÍM DO ODLUČOVACÍHO SYSTÉMU BEZ HASICÍ BARIÉRY

Protiplamenná bariéra odsávacího
systému lakovací kabiny

ZABRÁNĚNÍ PŘENOSU PLAMENE ODSÁVACÍM POTRUBÍM DO ODLUČOVACÍHO SYSTÉMU S HASICÍ BARIÉROU
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Optický detektor Lumex 1 na odsávacím potrubí

FUNKCE SYSTÉMU

Vysoce citlivé detektory neustále kontrolují
všechna kritická místa v lakovací kabině.

V případě výskytu plamene zachycuje detektor
v jednotkách milisekund jeho vyzařování
a po vyhodnocení řídicí ústřednou dochází
k aktivaci hašení. Řídicí ústředna je propojena
rovněž s řídicím systémem lakovacích linek
a okamžitě odstavuje z činnosti stříkací zařízení,
aby nedocházelo k dalšímu dávkování hořlavé
látky do chráněných prostor. Vznikající požár
v lakovací kabině je prostřednictvím ochranného
systému FIREPRO společnosti RSBP velice
rychle a efektivně uhašen a produkce linky
tak může být opět obnovená ve velice krátkém
čase. Pouze takovou ochranou lze minimalizovat
náklady a prostoje způsobené požárem.

VÝHODY

• Extrémně rychlé reakce optických detektorů
• Efektivní hašení přímo na stříkacím zařízení
• Variabilní možnosti objemového hašení požáru
• Účinné zabránění přenosu plamene potrubím
• Řešení „na míru“ zákazníkovi
• Stavebnicové systémy – konfigurovatelné 		
použití komponent systému
• Ekonomicky výhodné řešení
• Inteligentní detektory eliminující falešné 		
aktivace použitelné ve výbušném prostředí
• Optické detektory s funkcí total control včetně
kontroly znečištění
• Hasivo nezanechává žádné zbytky a nezpůsobuje
korozi, šetrné k přístrojům

Technický návrh řešení ochrany lakovacích kabin
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Stříkací kabina pro nanášení organických
práškových nátěrových hmot
s otevřeným odlučovacím systémem

Stříkací kabina pro nanášení organických
práškových nátěrových hmot
s uzavřeným odlučovacím systémem

Ústředna CONEX s tlačítkem ručního
spuštění na lakovací kabině

Baterie hasicích lahví,
ústředna a tlačítko ručního spuštění

CO2 bariéra na odsávacím
potrubí lakovací kabiny

Instalace optického
detektoru Lumex 2
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Stříkací kabina pro nanášení
organických tekutých
nátěrových hmot

HLAVNÍ KOMPONENTY HASICÍHO SYSTÉMU FIREPRO
ŘÍDICÍ ČÁST
1 CONEX
Řídicí ústředna CONEX řídí celý automatický
hasicí systém, vyhodnocuje informace z detektorů
a následně dává impuls hasicím zařízením pro
odstavení technologie a potlačení požáru.

2 POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
Siréna se zábleskovým majákem, která slouží pro
zvukovou a vizuální signalizaci požáru.

3 LUMEX 1
Optický detektor pro použití ve výbušném prostředí,
který průběžně monitoruje výskyt plamene v potrubí
mezi lakovací kabinou a odlučovacím systémem.

4 LUMEX 2
Kombinovaný optický detektor pro použití ve výbušném
prostředí, který průběžně monitoruje výskyt požáru
v chráněném zařízení a předává tuto informaci
ústředně.

5 TLAČÍTKO RUČNÍHO SPUŠTĚNÍ
V případě nutnosti je možno hasicí systém aktivovat
ručně pomocí spouštěcího tlačítka.

6 TEPLOTNÍ DETEKTOR
Teplotní detektor pro použití ve výbušném prostředí.
V případě vzniku požáru dojde ke zvýšení teploty
v chráněném zařízení. Pokud ta překročí reakční mez,
vyhodnocovací mechanismus teplotního detektoru
předá tuto informaci řídicí ústředně, která dá impuls
akčním prvkům k potlačení požáru.
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HASICÍ ČÁST
7 HASICÍ ZAŘÍZENÍ
Nádoba s hasivem zavěšená na vážícím zařízení je
umístěna v ochranné skříni, na kterou lze současně
instalovat i ústřednu, tlačítko ručního spuštění a
požární signalizaci.

8 MÍSTNÍ POŽÁRNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ
Jedná se o lokální hasicí zařízení, které je integrováno
přímo do stříkacích zařízení, u kterých existuje riziko
iniciace.

9 ZABRÁNĚNÍ PŘENOSU PLAMENE
DETEKČNÍ ČÁST

1

Hasicí bariéra zabraňuje přenosu plamene z lakovací
kabiny do odlučovacího zařízení, jako je filtr nebo
cyklón.

10 BATERIE LAHVÍ S HASIVEM
Soustava tlakových nádob s hasivem určená pro
objemové hašení.

11 OBJEMOVÉ HAŠENÍ

8

V případě detekce požáru se zaplaví lakovací kabina
plynným hasivem, které potlačí požár uvnitř kabiny.
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AUTOMATICKÝ HASICÍ SYSTÉM FIREPRO

POŽÁRNÍ OCHRANA OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
V souvislosti s předcházením specifickým problémům,
které u procesu obrábění může chladící olejová mlha,
páry hořlavých kapalin nebo hořlavý odpad vzniklý
samotným opracováním přinášet, nabízí RSBP kvalitní
a účinnou požární ochranu pro technologii obrábění.
Automatický hasicí systém FIREPRO společnosti RSBP
je určen pro CNC stroje, jako jsou např. souřadnicové
brusky, frézy, elektrojiskrové obráběcí stroje apod.

RIZIKO:

MÍSTA VÝSKYTU RIZIKA:

Současné obráběcí stroje jsou zpravidla při své
činnosti opracovávání obrobků chlazeny mnohdy
hořlavými oleji, které vytváří v pracovním prostoru
stroje olejovou mlhu. V případě výskytu iniciačního
zdroje, například samotným opracováváním obrobků,
může být tento zanesen do olejové mlhy, případně
hořlavého odpadu, a způsobit následný požár uvnitř
stroje, respektive výrobní technologie.

• Oblast obrábění
• Oblast na vstupu i výstupu obráběných obrobků
• Oblast vedoucí do odsávacího systému
• Oblast nad vanou elektrojiskrového obráběcího stroje

Obdobně u elektrojiskrových obráběcích strojů rovněž
existuje toto riziko, které je představováno párami
hořlavých kapalin.

SCHÉMA POŽÁRNÍ OCHRANY
OBRÁBĚCÍHO STROJE
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1. Řídicí ústředna
2. Hasicí tryska
3. Tlačítko ručního spuštění
4. Opticko-akustická signalizace
5. Láhev s hasivem
6. Optický detektor

Pracovní prostor obráběcího stroje je neustále sledován
detektory plamene.
V případě požáru vyhlásí řídicí ústředna poplach,
automaticky vypne příslušné technologie a otevře ventil
láhve s hasivem. Systém aktivuje hasební zásah v několika
milisekundách, hasicí zásah probíhá přímo v pracovním
prostoru obráběcího stroje.
VÝHODY:

• Variabilita použití komponent systému
• Propojení s řídicím systémem technologie
• Stavebnicové systémy
• Propojení s výstražnou sirénou a pultem centrální 		
ochrany
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FUNKCE SYSTÉMU:
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Ústředna CONEX s tlačítkem ručního
spuštění na obráběcím stroji

Hasicí tryska a optickoakustická signalizace na
obráběcím stroji

AUTOMATICKÝ HASICÍ SYSTÉM FIREPRO

POŽÁRNÍ OCHRANA STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

Ústředna CONEX s tlačítkem ručního
spuštění a opticko-akustickou
signalizací na skříni s CO2

V řadě průmyslových odvětví se často setkáváme s
řadou strojních zařízení, které pracují s hořlavými
látkami. Zpravidla v každé z těchto technologií nelze
vyloučit možný vznik iniciace - existuje pravděpodobnost
výskytu požáru.

Principiálně systém pracuje na bázi kontinuálního
sledování chráněného prostoru citlivými detektory,
které zachycují specifické parametry požáru. V případě
výskytu požáru vysílá detektor signál do ústředny a ta
neprodleně zahajuje hašení. Hasivo je v chráněném
prostoru rovnoměrně rozptýleno za pomoci speciálních
trysek navržených přesně pro specifický druh hasicího
prostředku. Systém svou funkcí vytváří velmi efektivní
způsob hašení požáru strojního zařízení.

Automatický hasicí systém FIREPRO společnosti RSBP je
možným řešením ochrany technologických celků, jakými
jsou např. odsávací systémy, míchací stroje, sušárny,
mlýny nebo drtiče.
RIZIKO:

• Tření a vývoj tepla
• Teplo jako důsledek přetížení stroje
• Vniknutí iniciačního zdroje
• Závada elektroinstalace
• Samovznícení
FUNKCE SYSTÉMU:

Optické detektory Lumex 1

zranění a škod důsledkem požáru.

Systém požární ochrany dodávaný
společností RSBP vytváří účinný
nástroj pro hašení strojního zařízení,
a tím minimalizuje možnost vzniku

VÝHODY:
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• Vysoká reakční rychlost systému
• Vysoká hasicí účinnost a chladící efekt hasiva
• Automatické hlídání detektorů proti zašpinění
• Variabilní stavebnicový systém
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SCHÉMA POŽÁRNÍ OCHRANY
STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ (FILTRU)
AUTOMATICKÝM HASICÍM
SYSTÉMEM

Láhve s hasicím plynem

1. Detektor teploty
2. Optický detektor
3. Rotační podavač
4. Řídicí ústředna
5. Hasicí láhve
6. Hasicí tryska
7. Tlačítko ručního spuštění
8. Opticko-akustická signalizace
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POŽÁRNÍ OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODEN,
INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH CENTER
Moderní doba vyžaduje neustálé zvyšování nároků
na využívání elektrických zařízení. Ať už se jedná
o komunikační a informační centra nebo třeba jen
rozvodny elektrické energie, ve všech případech hrozí
nebezpečí požáru. Plynová hasicí zařízení jsou u těchto
druhů zařízení mnohem vhodnější, než hašení vodou.
Při hašení vodou může dojít k větším škodám, než by
způsobil samotný požár (a to jak na majetku, tak na
lidských životech v důsledku úrazu el. proudem apod.).

VÝHODY:

• Minimální škody na chráněném zařízení v případě
aktivace hašení
• Odhalení vznikajícího požáru již v jeho počátku
• Bezobslužný systém
• Minimální nároky na údržbu
• Stavebnicový systém

FUNKCE SYSTÉMU:

Plynová hasicí zařízení se používají pro hašení uzavřených
i částečně otevřených prostorů. Fungují zejména na
principu snižování hladiny kyslíku v chráněných prostorech.
Citlivé detektory analyzují chráněný prostor a komunikují
s řídicím systémem. Ten pak včasnou reakcí při vznikajícím
požáru aktivuje vypuštění hasicího plynu a informuje jak
obsluhu, tak i nadřazené systémy o vzniklém nebezpečí.
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SCHÉMA POŽÁRNÍ OCHRANY INFORMAČNÍCH
A KOMUNIKAČNÍCH CENTER

1. Řídicí ústředna
2. Detektory požáru
3. Tlačítko ručního spuštění
4. Opticko-akustická signalizace
5. Baterie lahví s hasivem
6. Rozvod hasiva
7. Hasicí trysky
8. Přetlaková klapka

6
4

Hasicí systém je plně automatický s možností manuálního
spuštění.

1

Hasicí trysky

10

Baterie s plynným hasivem,
ústředna CONEX a tlačítko
ručního spuštění
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SYSTÉM ZHÁŠENÍ JISKER
Při některých technologických procesech vznikají jiskry
a žhavé částice, které jsou dále prostřednictvím proudu
vzduchu odváděny potrubím nebo dopravovány vybranými
dopravníky a zastavují se ve filtrační jednotce, zásobníku nebo
sile, kde dopravovaný materiál může začít doutnat, což může
v důsledku vést k požáru a sekundárně k ničivému výbuchu.
Pro minimalizaci rizika vzniku požáru a ochranu technologických zařízení, osob a snížení případných prostojů v důsledku
požáru nabízí RSBP jako preventivní ochranu proti vzniku požáru ověřený systém pro zhášení jisker.

SCHÉMA SYSTÉMU ZHÁŠENÍ JISKER NA POTRUBÍ

RIZIKO:

Jiskry a žhavé částice jako důsledek:
• Tření
• Statického náboje
• Přimísení cizorodých částic
• Samovznícení

rychloventil tlakové vody. Hasicí hubice v dopravním
systému vytvoří kuželovou mlhu hasicího média, a tím
dochází k zhašení nežádoucích jisker a žhavých částic.
Po ukončení aktivace systému a účinném odstranění
nebezpečí se systém automaticky opět uvede do
pohotovostního režimu.

FUNKCE SYSTÉMU:

VÝHODY:

Základem systému zhášení jisker jsou vysoce citlivé
detektory, jež reagují během několika milisekund na
přítomnost žhavých jisker v dopravních systémech.

• Vysoká účinnost a krátká reakční doba systému
• Možnost instalace i na krátkých potrubích
• Variabilní a stavebnicový systém
• Jednoduchá instalace systému
• Konstrukční provedení trysek brání jakémukoliv ucpání
• Automatické hlídání detektorů proti zanesení
• Automatické uvedení do opětovného provozu
• Možnost aplikace i ve venkovním prostředí

Objeví-li se jiskry nebo žár, řídicí ústředna okamžitě
přijímá impuls detektoru a na základě elektronického
rozboru během několika tisícin sekundy aktivuje

1. Detekce žhavých částic
2. Vyhodnocení stavu řídicí ústřednou
3. Uhašení žhavých částic
4. Opticko-akustická signalizace

3
Řídicí ústředna a vodní zásobník
pro systém zhášení jisker
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Hasicí trysky pro rozvod vody
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SERVIS
Plně kvalifikované servisní oddělení je k dispozici na telefonu 24 hodin / 7 dnů v týdnu
a je připraveno kdykoliv pomoci s vaším aktuálním požadavkem. Servisní technici jsou
schopni reagovat na vaše požadavky v dojezdových časech kratších než 24 h.
• nabízíme pravidelné servisní služby v souladu s legislativou ČR a členských států EU
• provádíme opravy, dodávky náhradních dílů
• provádíme servis veškerých zařízení instalovaných naší společností
Obraťte se na naše servisní oddělení a spolupracujte pouze se špičkovými odborníky
v oboru.
Kontakt na servisní oddělení (non-stop):
tel: +420 737 289 803
e-mail: servis@rsbp.cz

RSBP spol. s r.o.
Pikartská 1337/7
716 07 Ostrava
Česká republika
Email: rsbp@rsbp.cz
Tel.: +420 596 252 170
www.rsbp.cz
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